
 

 

  

 

 

 

 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 47 
Reglement van Orde 
 

 

Kenmerk van de vraag : 21-30 

Datum indienen vraag : 17 november 2021 

Naam vraagsteller : Dhr. H.K. Speulman 

Portefeuillehouder : Mevr. P.M. Jonker 

Ambtenaar : Dhr. J. Jager 

Datum akkoord college :  

Zaaknummer :  

 

 

Underwerp 

Mail Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - Brief en handreiking 'Omgaan met armoede in de 

Jeugdgezondheid' 

 

Op 17 november 2021 heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp.  

Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  

 

Ynlieding 

Op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) is op 14 oktober jongstleden onder nummer 1262 (21-279) 

de e-mail van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid geplaatst, met daarbij een brief en 

handreiking 'Omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid'. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen: 

 

1. Wordt er – voor zover bij u bekend is – in Achtkarspelen reeds gewerkt met de handreikingen 

‘Omgaan met armoede op scholen’ en ‘Omgaan met armoede in het sociaal domein’? 

2. Bent u voornemens om (conform de oproep van het NCJ) te stimuleren dat in of binnen de 

gemeente Achtkarspelen – naast de twee eerdere handreikingen – ook met de nieuwe 

handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ gewerkt gaat worden? 

3. De gegevens over armoede laten een wisselend beeld zien. Het aantal kinderen dat in Nederland 

in armoede opgroeit varieert daardoor van één op de dertien (CBS 2019) tot één op de negen 

(de Kinderombudsman). De variatie valt misschien te verklaren uit verschillen in het 

gehanteerde inkomenscriterium. Eén interpretatie voor de vaststelling van armoede is een 

gezinsinkomen ónder het 'niet-veel-maar-toereikend'-criterium van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 

Kinderen die in armoede opgroeien worden op alle levensgebieden belemmerd in hun 

ontwikkeling. Armoede vraagt daarom om een brede aanpak, en bij voorkeur zo vroeg mogelijk. 

Om de omvang van de problematiek juist te kunnen inschatten stellen wij het op prijs om een 

correct beeld te hebben van de situatie in Achtkarspelen. Daarom: 

a. Kunt u ons informeren over de actuele situatie rondom armoede in de gemeente 

Achtkarspelen en – meer specifiek – het aantal kinderen dat momenteel hier in armoede 

opgroeit? 

b. Heeft u zicht op de ontwikkelingen in de gemeente Achtkarspelen met betrekking tot 

armoede, bijvoorbeeld met betrekking tot percentage (omvang), aard en duur? 
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1. Voor zover bekend wordt binnen het onderwijs nog niet specifiek met de handreiking 

“Omgaan met armoede op scholen” gewerkt. Toch heeft armoede onder de kinderen op 

school ook op dit moment al de aandacht. Waar nodig worden ouders gewezen op de 

mogelijkheden voor ondersteuning via “Samen voor alle kinderen”, het 

samenwerkingsverband tussen Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Nationaal Fonds 

Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Dan gaat het bijvoorbeeld om een bijdrage voor 

kinderen om aan excursies en reisjes mee te kunnen doen, als ouders niet in staat zijn om 

de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, of een schoolspullenpas. De handreiking is onder 

de aandacht gebracht van onze beleidsmedewerker Onderwijs, die heeft aangegeven dit 

binnen het LEA-overleg (Lokale Educatie Agenda) te zullen bespreken.  

 

De handreiking “Omgaan met armoede in het sociaal domein” wordt ook nog niet specifiek 

gebruikt, maar wij herkennen ons hierin wel op een groot aantal onderdelen. Ons huidige 

armoedebeleid komt al voor een groot deel overeen met de uitgangspunten, die hierin 

worden benoemd. De wereld staat echter niet stil en het armoedebeleid “Iedereen van 

waarde” is aan een herziening toe. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat een nieuwe 

coalitie bij het formuleren van het nieuwe beleid dankbaar gebruik zal maken van de drie 

genoemde handreikingen (armoede op scholen, armoede in het sociaal domein, armoede 

in de jeugdgezondheid).  

 

2. Ten aanzien van de nieuwe handreiking “Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid” 

geldt dat binnen de huidige jeugdgezondheidszorg (JGZ) al volop aandacht bestaat voor 

het vroegtijdig signaleren van armoede en het ondersteunen van gezinnen in armoede bij 

de opvoeding van kinderen en door te verwijzen naar hulp en ondersteuning. De JGZ heeft 

hiervoor een actieplan “Aanpak Kinderarmoede” opgesteld. Voorts is de GGD Fryslân 

aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede en is gewerkt aan een Friese uitwerking onder 

de titel “JGZ aan zet”. Sinds 1 maart 2019 heeft de GGD Fryslân een eigen 

aandachtsfunctionaris kinderarmoede. Deze aandachtsfunctionaris is ook landelijk 

aangesloten bij het netwerk dat wordt ondersteund door het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid.  

 

3. Als gevolg van privacy-wetgeving kunnen en mogen wij geen zicht hebben op de exacte 

financiële omstandigheden van onze inwoners. Wij kunnen ons uitsluitend baseren op de 

anonieme gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek over een onderwerp als 

“laag inkomen” publiceert, zij het met een forse achterstand in actualiteit. De meest 

recente cijfers dateren uit 2019 en zijn nog niet definitief vastgesteld. 
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Het beeld dat uit bovenstaande staatjes naar voren komt wijst wel op een afname van het aantal 

personen met een laag inkomen (het jaar 2019 afgezet tegen 2015). Dit gaat zowel op bij een 

“inkomen tot de lage inkomensgrens” (dit betreft een door het CBS gecorrigeerd inkomensniveau 

dat tevens rekening houdt met de verblijfsduur binnen dat inkomen, de vermogenspositie, het 

niveau van de vaste lasten en de eigen beleving van de financiële positie) als een “huidig 

inkomen op bijstandsniveau”. Het CBS gebruikt overigens de lage-inkomensgrens als afbakening 

van “armoede”. Hoewel armoede natuurlijk meer is dan alleen maar een “gebrek aan geld” 

onderkennen wij wel dat met een dergelijk inkomen de kans om in armoedige omstandigheden 

terecht te komen erg groot is. Hantering van deze afbakening is dan ook begrijpelijk.  
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Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 


